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تسديد  ية وطالب اجلامعة احلكومية الراغب بالتعليم املوازي،على طالب اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السور   -٦
ل بنتيجة يف حال عدم القبو  وترد هذه السلفةمخس وعشرون ألف لرية سورية سلفه على الرسوم اجلامعية  ٢٥٠٠٠مبلغ 

  .مفاضلة التعليم املوازي
التعليم املوازي أن يدون رغباته يف بطاقة الراغب يف التفاضل على  خرجيي اجلامعات احلكومية السورية ميكن للطالب من  -٧

 املفاضلة نفسها.

  أحكام عامة
% لعالمة االمتحان الوطين الطيب الكتايب ٤٠نسبة  اجلامعات احلكومية السورية يف كليات الطب البشري يعطى خرجيو )١

ي املعدل التفاضلي عند % ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل ويتم التفاضل بناًء على هذا املعدل وعند تساو ٦٠املوحد و
  احلد األدىن للقبول، يُنظر إىل عالمة االمتحان الوطين الطيب الكتايب املوحد.

المعهــد  - الهندسة المعماريــة –الهندسة المعلوماتية  – التمريض –الصيدلة  –طب األسنان كليات  خرجيـويعطى  )٢
% ٧٠% لعالمة االمتحان الوطين الكتايب املوحد و٣٠اجلامعات احلكومية السورية نسبة  يف  العالي للتخطيط االقليمي

ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل ويتم التفاضل بناًء على هذا املعدل وعند تساوي املعـدل التفاضـلي عنـد احلـد األدىن للقبـول 
  .    االمتحان الوطين الكتايب املوحد يُنظر إىل عالمة

 –الهندسة المعلوماتية  –التمريض  – الصيدلة –طب األسنان  - يالطب البشر كليات  رجيوخيتم تفاضل  )٣
اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية على  يف المعهد العالي للتخطيط االقليمي - الهندسة المعمارية

، أما الطالب الذي حيقق احلد املوازي فقطول على أساس التعليم ويتم القباالمتحان الوطين الكتايب املوحد،  أساس نتائج
األدىن للقبول العام يف اجلامعات احلكومية يف ذات االختصاص الذي قبل فيه بنتيجة هذا اإلعالن فيسدد رسوم التعليم 

طب األسنان والصيدلة يف هذه الطب البشري و العام وحيق له اسرتداد سلفة التعليم املوازي، وال يستفيد طالب كليات 
 ) من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.١٧٨الة من أحكام املادة (احل

من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات يستفيد طالب كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة ال )٤
من  وأبناء األمهات السوريات الخاصة السورية والجامعات غير السورية المقبولين على أساس التعليم الموازي

 ) من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.١٧٨أحكام المادة (

(غري موظف ملطلوب وان يكون متفرغًا للدراسة يتعهد الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام ا )٥
 .صصية العامة أو الفرعيةالتخ) خالل املدة الالزمة للحصول على املاجستري أو شهادة الدراسات ال يزاول املهنة –

وال جيوز للطالب املقبول يف درجة املاجستري يف أي من احدة من القيد يف درجة املاجستري يستفيد الطالب مرة و  )٦
ويف حال املخالفة  اسات العليا سواء سجل أم مل يسجلاجلامعات احلكومية سابقًا التقدم مرة أخرى إىل مفاضلة الدر 

الراغبني بالتقدم اىل  شهادة الدراسات التخصصية العامةء الطالب احلاصلني على ، باستثناُيشطب قيده حكماً 
 .التخصصات السريرية الفرعية حصراً 
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إىل مفاضالت  ذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدمال يسمح للطالب املقبولني بنتيجة املفاضلة مبوجب هذا اإلعالن وال )٧
 القبول يف املاجستري يف األعوام القادمة.

يف حال كانت على الطالب املتقدم إىل هذه املفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل ومخس عشرة رغبة على األكثر  )٨
، على أن يدرج ضمن رغباته االختصاص املطلوب يف اجلامعات املعنية ويدرج ت املتاحة أكثر من مخس عشرة رغبةالرغبا

ويتم  يرغبونازي يف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي العامة واملو  مرغباخرجيي اجلامعات السورية احلكومية 
 سل الرغباتوتسل املعدل التفاضليالقبول وفق 

الذين درسوا  ُيسمح ألبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوجات من غري (السوريني أو من يف حكمهم) )٩
يف اجلمهورية العربية السورية وكانت األم  الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىلمرحلة التعليم األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة 

خلرجيي اجلامعات مقيمة يف سورية خالل فرتة دراسة ابنها (مبوجب سند اقامة) بالتقدم اىل هذه املفاضلة (عام وموازي) 
م.  احلكومية ويتقدم خرجيي اجلامعات اخلاصة وفق األسس والشروط اخلاصة 

من أبناء وأزواج شهداء احلرب والعمليات احلربية وأحداث األمن الداخلي كل كلية   يفمن املقاعد % ٢نسبة ختصص  )١٠
 %٨٠وكذلك أبناء مقعدي احلرب والعمليات احلربية وأحداث األمن الداخلي ملن كان عجزه كليًا بنسبة التقل عن 

 يادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً). الشهداء يف الق شؤون (وتثبت هذه احلاالت بوثيقة تصدر عن مكتب

 أو تغيير القيد في الدراسات العليا. أو التحويل المماثل ال يجوز تحويل االختصاص )١١
  

  :ية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوت -ثالثاً 
 .بالنسبة للطالب السوري صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً  -١
يذكر فيه تاريخ اللجوء مستخرج حديثًا  (حصرًا) بصورة عن القيد في السجل المدنيالفلسطيين السوري  الطالبيتقدم  -٢

 .وما قبل ٢٦/٧/١٩٥٦لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ 

معتمد من اجلامعة للطالب الذين أو إشعار خترج  ،تتضمن املعدل املئوي لالجازة اجلامعية صورة مصدقة عن وثيقة التخرج -٣
 .من اجلامعات السورية ٢٠١٦مل تصدر وثائق خترجهم لعام 

صورة مصدقة عن شهادة الدراسات التخصصية العامة تتضمن املعدل، أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة للطالب الذين مل  -٤
م لعام   من اجلامعات السورية. ٢٠١٦تصدر شهادا

 –اهلندسة املعلوماتية  –التمريض –الصيدلة  -لكليات طب األسنان املاجستريلدرجة اللغة األجنبية للتقدم  اجتياز وثيقة -٥
 .املعهد العايل للتخطيط االقليمي - اهلندسة املعمارية

 املوازي.إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة  -٦
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وان  اذا كان الكشف صادر عن دولة أجنبية، غري السورية مصدق ومرتجم أصوالً  اإلجازةلشهادة كشف درجات مفصل  -٧
 تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة.

عن دولة  ةصادر  الشهادة تغري السورية ومرتمجة أصوًال اذا كان شهادة الدراسات التخصصية العامةصورة مصدقة عن  -٨
 مرفقة بصورة عن قرار املعادلة السورية وصورة عن وثيقة الرتخيص ملزاولة املهنة يف سورية. أجنبية،

للمتقدمني ملفاضلة الشهداء ومقعدي وثيقة من مكتب الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصرًا بالنسبة  -٩
 .احلرب وفق الشروط املذكورة أعاله

املواطنات السوريات املقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باالضافة اىل وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة يتقدم أبناء  - ١٠
التعليم األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند 

 اقامة هلا خالل فرتة دراسة ابنها يف سورية.
  

  إجراءات التقّدم إلى المفاضلة -رابعاً 

يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) لالشرتاك يف املفاضلة إىل أحـد مراكـز التسـجيل  -١
 ). محاه – البعث –تشرين -حلب  -يف الكليات املعنية  جبامعات (دمشق

بعد التأكد من  إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية الطالب اليت اختارها رغباتاليُدِخل املوظف املختّص يف مركز التسجيل  -٢
 .شخصية الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية

نســـختني مـــن البطاقـــة  بالتثبيـــت وطباعـــة املوظـــف بعـــد تأكـــد الطالـــب مـــن صـــحة إدخـــال بياناتـــه وتسلســـل رغباتـــه يقـــوم -٣
 اإللكرتونية.

يوقـع علـى تعهـد ضـمن بطاقـة املفاضـلة انـه مل يقبـل كمـا   بع عليهمـاالطوايوقع الطالب على النسختني الورقيتني ويلصق  -٤
 يف الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.

 ،  ويسّلم نسخة إىل الطالب إشـعاراً باالشـرتاك يف املفاضـلةضع األختام الرمسية على النسختنيوو  توقيعيقوم املوظف بال -٥
 .يف املركز وحيتفظ باألخرى

بـاملرة األوىل علـى  الطالـب ملرة واحـدة ضـمن فـرتة تقـدمي الطلبـات يف ذات املركـز الـذي تقـدم بـهغبات يسمح بتعديل الر  -٦
 .أن يتم تسليم نسخة الطالب السابقة ملركز املفاضلة واحلصول على نسخة من البطاقة املعدلة

األقــل ومخــس عشــرة رغبــة مــلء مجيــع الرغبــات يف بطاقــة املفاضــلة غــري ملــزم ، وميكــن للطالــب تــدوين رغبــة واحــدة علــى  -٧
 على األكثر.

للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة يف  ال حيقحيق للطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركز تسجيل معتمد، و  -٨
 أي من مراكز التسجيل احملددة حتت طائلة إلغاء طلبه من املفاضلة. 
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  : هامة مالحظة

 بأن تكون األوراق الثبوتية عند استالم الطلبات توخي الدقةالمظف المكلف باستالم طلبات المفاضلة، ُيطلب من 
  .تحت طائلة المسؤولية للطالب كاملة والتأكد بعدم وجود أي نقص فيها تالفياً ألي تأخير

  الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل

 –البعــث –تشــرين -حلــب  -(دمشق الكليات المعنية  بجامعاتتمدة في تقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المع
 .)حماه

 الخميسحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم   ٢٠١٦/ ١٩/١٢الواقع في  االثنينوذلك بدءا من صباح يوم 
   .خالل أيام الدوام الرسمي ٢٩/١٢/٢٠١٦الواقع في  
  

                                      sygov.mohe.ww.w موقع الوزارةزيارة حلصول على مسودة بطاقة املفاضلة لالطالع وا
    www.mof.sy  املفاضلةموقع  أو

  أسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك بمفاضلة التعليم الموازي
 

 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب
 المصرف العقاري رقم الحساب

/CKI١٠١٦٩١٩٣/   دمشق

رقم الحساب بحلب المصرف العقاري  

/CKI١٠٣٤٤١٠٠/ 
 حلب

    بالالذقية /٤لصالح المصرف التجاري السوري فرع / في سورية جميع المصارف التجارية
/٠٣٠٤-٠٩٣٩١٢-٠٠١رقم الحساب /  

 تشرين

رقم الحساب بحمص المصرف العقاري  

/CK1‐10170174/ 
 البعث

 //٠٥٠١-٠٢٤٣٨٤-٠٠١المصرف التجاري // – حساب جامعة حماه

//CK1‐10991333//   المصرف العقاري –حساب جامعة حماه    
 حماه

  

                                    

  وزير التعليم العالي                                    
  

  عاطف الندافالدكتور 


